
รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ   

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการเบิกจาย

งบประมาณ (บาท) 
หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายขางสหกรณโปงกระทิงบน - เสนหลังโรงเรียน

บานโปงกระทิงบนติดชุด ชป.3 หมูที่ 1 โปงกระทิง

บน ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุร ี

900,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 

 

  

 กองชาง  

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายพุลูกไก หมูที่ 1 บานโปงกระทิงบน  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จงัหวัดราชบุร ี

1,466,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป)  
 

  

 กองชาง  

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหวยน้ําใส หมูที่ 8 ตําบลบานบึง เชื่อมตอ บาน

ใหมพัฒนา หมูที่ 4 ตําบลบานคา  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุร ี

1,766,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
 

 

  

 กองชาง  

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายอยูสบาย หมูที่ 14 บานพุบอนกลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุร ี

1,210,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 
  

 กองชาง  

5 โครงการปรับปรุงระบบประปาตําบลบานบึง 

*แกไขแผนดําเนินงาน เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) คร้ังที่ 

1 พ.ศ. 2565 

2,492,600 

(เงินสะสม) 
 

 

  

 กองชาง  

          



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ   

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนนิงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค สาขาอําเภอจอม

บึง 

100,000 

(เงินรายได) 

  

 

 

 กองชาง  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการควบคมุและปองกันโรคตดิตอ 20,000 

(เงินรายได) 
 

 
  

 กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการควบคมุและปองกันโรคพษิสุนัขบา 

(ตามโครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 

ดร.สมเดจ็พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี) 

75,000 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

 

  

 กองสาธารณสุขฯ  

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 30,000 

(เงินรายได) 
 

 
  

 กองสาธารณสุขฯ  

4 โครงการอบรมใหความรูผูนําชุมชนทางดาน

สาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดลอมใน

ครัวเรือนและชุมชนเพื่อปองกันการเกิด

โรคตดิตอ 

50,000 

(เงินรายได) 
 

 

  

 กองสาธารณสุขฯ  

5 โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 280,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 
  

 กองสาธารณสุขฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.2  แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาจัดการเรยีนการสอน) 

187,000 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

   
161,500 กองการศึกษาฯ  

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการ

เรียน,คาเครื่อง แบบนักเรยีน, คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน) 

79,100 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

  

 

 กองการศึกษาฯ  

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 

540,500 

(เงนิอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 
  

245,595 กองการศึกษาฯ  

4 คาอาหารเสรมิ (นม) 

* หมวดคาวัสดุ  

วัสดุงานบานงานครัว 

2,197,900.-  

(เงินอุดหนุนทั่วไป)  
 

  

 กองการศึกษาฯ  

5 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

4,200,000.-  

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 
  

1,872,906 กองการศกึษาฯ  

6 

 

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

50,000.- 

(เงินรายได) 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  
 

 

 กองการศกึษาฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

 

 

 

 

  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและ

ผูที่ไรที่พึ่ง 

20,000 

(เงินรายได) 

 

 

 

 3,000 สํานักปลดัฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการกอสรางรั้วประตรูั้วปายชือ่ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโปงกระทิงบน 

500,000 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

  

 

 

 กองการศึกษาฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 60,000 

(เงินรายได)   
 

 

 กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการจดัทําเวทีประชาคมตําบล 20,000 

(เงินรายได)   

 

 

 สํานักปลดัฯ  

3 โครงการปกปองสถาบันสําคญัของชาต ิ 50,000 

(เงินรายได)   

 

 

 สํานักปลดัฯ  

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูนําชุมชนและเจาหนาที่ท่ี

เกี่ยวของ 

360,000 

(เงินรายได)   

 

 

 สํานักปลดัฯ  

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  50,000 

(เงินรายได) 
  

 
 

 สํานักปลดัฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด  

20,000 

(เงินรายได)   

 

 

 สํานักปลดัฯ  

7 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมสตรี

ตําบลบานบึง  

150,000 

(เงินรายได) 
  

 

 

 สํานักปลดัฯ  

8 โครงการหนาบานนามองสิ่งแวดลอมด ี 60,000 

(เงินรายได) 
  

 

 

 กองสาธารณสุขฯ  

9 โครงการอบรมเครือขายประชาธิปไตย 

 

20,000  

(เงินรายได)   

 

 

 สํานักปลดัฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตําบลบานบึง 100,000 

(เงินรายได)   
 

 

 กองการศึกษาฯ  

2 โครงการจดัการแขงขันกีฬามวลชนตําบลบานบึง 150,000 

(เงินรายได)   

 

 

 กองการศึกษาฯ  

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 

(เงินรายได) 
 

   

ดําเนินการโดยไม

ใชงบประมาณ 

กองการศึกษาฯ  

4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีตางๆ 100,000 

(เงินรายได)  

 

  

3,000 กองการศึกษาฯ  

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ทางศาสนา 

 

20,000 

(เงินรายได)  

 

  

450 กองการศึกษาฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณทีองถ่ิน 

“ประเพณเีทศกาลเดือนเกา เรียกขวัญ ผูก

ขอมือ (กินขาวหอ)” 

 

 

40,000 

(เงินรายได) 

   

  กองการศึกษาฯ เนื่องจากโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-

19) 

7 อุดหนุนโครงการจัดงานสับปะรดหวานบานคา 50,000 

(เงินรายได) 

 

 

  

   กองการศึกษาฯ เนื่องจากโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-

19) 



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 2.7  แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 221,000 

(เงินรายได) 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 

 

  

48,757 สํานักปลดัฯ  

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000 

(เงินรายได)  
 

  

5,699 สํานักปลดัฯ  

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,400,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป)  
 

  

5,718,600 สํานักปลดัฯ  

4 เบี้ยยังชีพความพิการ 2,400,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป)  

 

  

1,028,200 สํานักปลดัฯ  

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป)  

 

  

42,000 สํานักปลดัฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

6 เงินสมทบกลุมออมบุญวันละบาทตําบลบานบึง 100,000 

(เงินรายได)   

 

 

- สํานักปลดัฯ  

7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 

520,000 

(เงินรายได) 
 

   

520,000 สํานักปลดัฯ  

8 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 225,000 

(เงินรายได) 
 

   

214,920 กองสาธารณสุขฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย  

 3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการตั้งดานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรสัโค

โรนา 2019 (โควิด19) 

40,000  

(เงินรายได) 
 

   

ดําเนินการโดยไม

ใชงบประมาณ 

สํานักปลดัฯ 

(งานปองกันฯ) 

 

2 โครงการปองกันไฟปาและหมอกควัน 60,000 

(เงินรายได) 
 

   

30,650 สํานักปลดัฯ 

(งานปองกันฯ) 

 

3 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบตัิ

ประจําองคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  

80,000  

(เงินรายได)    
  สํานักปลดัฯ 

(งานปองกันฯ) 

เนื่องจากโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

4 โครงการรณรงคปองกันการเกิดอบุัติเหตุและตั้ง

จุดบริการประชาชน 

20,000 

(เงินรายได) 
 

   

2,860 สํานักปลดัฯ 

(งานปองกันฯ) 

 

5 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและการ
ปองกันภัยแกประชาชน 

20,000 

(เงินรายได)   

 

 

 สํานักปลดัฯ 

(งานปองกันฯ) 

 



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

6 โครงการอบรมการปองกันและควบคุมการเกิด
อัคคีภัย 
 
 
 

 

20,000   

(เงินรายได) 
 

   

20,000 สํานักปลดัฯ 

(งานปองกันฯ) 

 

7 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน 
 
 
 

 

65,000 

(เงินรายได) 
 

   

65,000 

 

สํานักปลดัฯ 

(งานปองกันฯ) 

 



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการบริหาร  

 4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย 10,000 

(เงินรายได) 
 

   

ดําเนินการโดยไม

ใชงบประมาณ 

สํานักปลดัฯ  

2 โครงการสรางจติสํานึกใหเด็กและเยาวชนในการ

ตอตานการทุจริต 

20,000 

(เงินรายได)   
 

 
 สํานักปลดัฯ  

3 โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาล 

10,000 

(เงินรายได) 
 

   

9,280 สํานักปลดัฯ  

4 โครงการอบรมใหความรูดานกฎ ระเบียบ และ

กฎหมายที่เกีย่วของสําหรับผูบรหิาร สมาชิกสภา

ทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง 

20,000 

(เงินรายได) 
 

   

9,025 สํานักปลดัฯ  

5 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

500,000 

(เงินรายได) 
 

   
497,282.50 กองคลัง  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการเมืองการบริหาร  

 4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงและซอมแซมหองนํ้าสําหรับ

บริการประชาชน 

 

200,000  

(เงินรายได)   

 

 

 สํานักปลดัฯ  



รายงานผลการติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไมได

ดําเนินการ 

1 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

60,000 

(เงินรายได)   
 

 

 กองสาธารณสุขฯ  


